Provincie Vlaams-Brabant
3470 KORTENAKEN

Zitting van 22 januari 2018.

Aanwezig :

Bouvin Camiel, voorzitter;
Busselen Annie, , Debrier Roland, Lemmens Mia, Marcoen Eddy, Meeus
Krista, Vandebroeck Annita, Veulemans Ria, leden;
Dominique Hayen, secretaris.
Verontschuldigd: dr. De Roo Ludo
I.

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige raadszitting.
Geen opmerkingen. De leden stemmen als volgt over dit verslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
2. MJP 2014-2020 en budget 2018: kennisgeving schema’s en budgetrapport.
In het aangepast meerjarenplan 2014-2020 is gebleken dat zowel in schema M1 als M2
verkeerde cijfers voor de boekjaren 2015 en 2016 werden ingebracht. Meer bepaald bij het
exploitatiebudget werden nog de cijfers uit de eindbudgetten 2015 en 2016 opgenomen in
plaats van de goedgekeurde cijfers van de laatste jaarrekeningen.
Vermoedelijk werd er softwarematig iets verkeerd aangevinkt bij de boekjaren 2015 en 2016.
Toezicht stelt voor om zowel schema M1 als M2 opnieuw ter kennisgeving op de raad te
brengen omdat de cijfers dus nu ook niet overeenstemmen met de digitale rapportering (die
wel de correcte cijfers uit de jaarrekeningen 2014 en 2015 bevat).
Deze aanpassing heeft geen invloed op de meerjarenplanning.
De financieel beheerder geeft verdere toelichting omtrent het buget van 2018 in een
aanvullend budgetrapport.
De Raad neemt hier kennis van.
3. Goedkeuring afsprakennota’s vrijwilligers.
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976;
Overwegende dat het OCMW in vele diensten met vrijwilligers werkt.
Dat het is voorzien in de meerjarenplanning om met hen afspraken op papier te zetten.
Gelet op de ontwerpen van afsprakennota’s, opgesteld door de verantwoordelijken van de
verschillende projecten ren overgemaakt aan de leden van de raad.
Het betreft volgende dienstverlening: verjaardagsbezoeken, beter een goede buur,
huiswerkbegeleiding; pleeggrootouders, voedselpakketten en rap op stap.
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:

Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. De afsprakennota’s met de vrijwilligers van het OCMW voor de diensten
verjaardagsbezoeken, beter een goede buur, huiswerkbegeleiding, pleeggrootouders,
voedselpakketten en rap op stap goed te keuren.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.
4. Goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst SACHA
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976;
De laatste samenwerkingsovereenkomst Sacha-sociale activering cluster Hageland dateert
van 01/03/2017. Een aantal aanpassingen aan de samenwerkingsovereenkomst zijn
noodzakelijk naar aanleiding van bijkomende beslissingen van de besturen en na advies van
het overlegorgaan van de cluster:
Deelnemende besturen
In 2017 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de cluster.
Artikel 1 van de samenwerkingsovereenkomst wordt als volgt aangepast:
•

Deelnemende centra:
1. het OCMW van Bekkevoort
2. het OCMW van Bierbeek
3. het OCMW van Boutersem
4. het OCMW van Geetbets
5. het OCMW van Glabbeek
6. het OCMW van Kortenaken
7. het OCMW van Linter
8. het OCMW van Lubbeek
9. het OCMW van Tielt-Winge (clusterpromotor)

Financiële bijdrage van de deelnemende besturen
De OCMW’s van Bierbeek, Boutersem en Tielt-Winge stellen elk 0,5 VTE sociale Maribelsubsidies ter beschikking van de cluster.
Met ingang van 2018 zullen de voordelen van deze subsidies niet meer worden opgenomen
in de berekening van de financiële bijdrage van de deelnemende besturen.
De subsidies voor de clusterwerking werden vanaf 2017 opgeheven en de subsidies worden
via verschillende stromen rechtstreeks aan de OCMW’s overgemaakt.

In het algemeen zullen subsidies en tegemoetkomingen aan de individuele besturen niet
meer worden opgenomen in de berekening van de financiële bijdrage van de deelnemende
besturen.
De startbaansubsidie zoals bepaald in artikel 9, 2e paragraaf, vormt hierop een uitzondering.
De artikelen van de samenwerkingsovereenkomst die daarop betrekking hebben worden dan
ook aangepast.
Artikel 4, 2e bullet wordt als volgt gewijzigd:
•

een financiële bijdrage leveren pro rata de afname van dienstverlening.

Artikel 5, 2e paragraaf wordt geschrapt en als volgt vervangen:
Het OCMW Tielt-Winge zal de tewerkstellings- en werkingskosten aan de deelnemende
besturen aanrekenen pro rata de afname van dienstverlening.
Artikel 15 wordt als volgt aangepast:
De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van 1 jaar en kan stilzwijgend verlengd
worden.
Uitwerking addendum
Behoudens de hierbij aangebrachte wijzigingen, blijven alle overige bepalingen van de
samenwerkingsovereenkomst onverminderd van toepassing mits rekening te houden met de
regelgeving terzake.
De wijzigingen aan de samenwerkingsovereenkomst zullen ingaan op 01/01/2018.
Voor de duidelijkheid wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld waarin de wijzigingen
worden opgenomen (ingangsdatum 01/01/2018).
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. De gewijzigde samenwerkingsovereenkomst van de cluster arbeidstrajectbegeleiding
goed te keuren.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

5. Actieplan PBW 2018 : eigen punt OCMW
De Raad:
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Overwegende dat Interleuven een actieplan heeft opgesteld inzake preventie, bescherming en
welzijn op het werk voor 2018;
Dat er aan het bestuur wordt gevraagd om zelf een eigen punt aan te brengen;
Gelet op de meerjarenplanning van het OCMW en het budget 2018;
Dat wordt voorgesteld als eigen punt: risicoanalyse beeldschermwerk
gemeente.

samen met de

Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. Als eigen punt inzake PBW voor 2018 goed te keuren:
risicoanalyse beeldschermwerk samen met de gemeente.
Art.2. Van deze beslissing kennis te geven aan Interleuven.en dit punt te agenderen op het
e.v. syndicaal overlegcomité.
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het OCMW-decreet
van 19 december 2008.
6. Varia
Ter herinnering:
•
feest gemeente-ocmw 09.02.18 (zaal Den Berg) – 18u30
•
Receptie vrijwilligers OCMW: 31 januari 2018, zaal ’t Dorp -19u45
In het huurgeschil van de Struikstraat heeft de deskundige zijn verslag overgemaakt. Hij
volgt de eerste deskundige. Partijen kunnen hierop repliceren tot begin maart. Vonnis
wellicht eind maart.

